
 

1/4 

Skolebestyrelsesmøde 
Fjordlandsskolen 
 

 

Referat fra møde på teams 

D. 21. juni 2021 kl. 17.-19.30 

 

 

MØDEDELTAGERE 

Klaus Bertelsen  

Anne Hegestand  

Brian Nielsen  

Helle Dissing 

Jeanette Nielsen              Afbud 

Marion Valentin  

Jimmy Petersen 

Kenneth Steen Jensen 

Henrik Jensen                  Afbud 

Randi Petersen  

Rie Sørensen 

Tomas Jægerup                Afbud 

 

Inviterede: pædagogiske ledere 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

 

 

Sag nr. 1 – Nyt fra elevråd, formand, ledelse – herunder orientering fra 

virtuelle dialogmøder, personale, samt nyt fra afdeling Skibby, Dalby 

og Skuldelev - punkt til orientering. 

 

Ledelse: 

Ledelsen har travlt med fagfordeling og skemalægning.  

Skolen bliver alligevel ikke udtaget til tilsyn.  

Der er en ny politisk aftale omkring folkeskolen næste skoleår.  

Der kan ikke foldes UUV ind i indskolingen da der ikke er midler til at udvide 

åbningstiden i SFO. I udskolingen bliver alt UUV foldet ind. 

 



 

 

2/4 

Afgangsprøverne er afsluttet, og det er gået fornuftigt.  

 

Formand:  

Der har været møde mellem formændene og skolechefen. Der er fra 

formændene ønsker om at der arbejdes for at det bliver nemmere at rekruttere 

lærere, og at der arbejdes mere forbyggende.  

 

Sag nr. 2  - Økonomi – Jimmy fremlægger status på budget 2021, samt 

budget 2021 til godkendelse af bestyrelsen.  

 

Budgettet blev godkendt.  

 

Sag nr. 3 Brobygning og klassedannelse 6. årgang. Skolen fremlægger 

status for planlægning af brobygning og klassedannelse for dette 

skoleår. På grund af Corona har mulighederne for brobygning været 

begrænsede. – orientering. 

 

Der er nogle få ændringer i klassedannelsen. 7.c og 7.d fortsætter stort set 

uændret fra klasserne i Skibby. 7.e bliver primært sammensat af elever fra 

Dalby og Skuldelev og nogle få elever der flytter fra 7.c til 7.e 

7.e bliver den største klasse, og 7.c er den mindste.  

Der skal efterfølgende evalueres på om denne måde at danne klasse på er god.  

 

 

Sag nr. 4 Princip vedr. åben skole – udkast til princip fremsendes inden 

mødet – en drøftelse og godkendelse. 

 

Princippet blev godkendt. 

 

 

Sag nr. 5 Status på fagfordeling. Skolebestyrelsen får en orientering 

omkring den aktuelle status på fagfordeling for skoleåret 2021/2022. 

Herunder en orientering i forhold til aktuelle vakante stillinger. Der 

sendes en oversigt til bestyrelsen inden – en orientering. 

 

Skuldelev og Dalby er i gang med skemalægning. Skibby er færdig. 

Der er 3 ubesatte stillinger i udskolingen. Det er usikkert om de når at blive 

besat inden skolestart.  

Der er 1 i indskolingen, som der er ansættelsessamtaler til på onsdag. 

 

Sag nr. 6 – Covid-19 – nedlukning, genåbning, nødpasning og 

fjernundervisning. En orientering til bestyrelsen om status på 

genåbningen – en orientering. 

 

Der er ikke længere nogen begrænsninger i skolen pga. covid 19. På første 

møde efter sommerferien, skal der drøftes hvordan den nye politiske aftale om 

lempelser m.v. skal udmøntes.  

Der er meldt ud hvor der er behovspasning i sommerferien.  

 

Sag nr. 7 – Forældremøde efter sommerferien og skolebestyrelsens 
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deltagelse. Mødedatoer meldes ud til bestyrelsen inden mødet. – 

drøftelse. 

 

I Skuldelev er der forældremøde 17. august. Brian deltager. 

I Skibby indskoling 30. august.  

4. årgang i Skibby er den d. 24. august. 

5. 21. september. 

6. 31. august i den ene klasse. Den anden afventer. 

7. 12. august 

8.-9. 19 august 

Dalby er ikke planlagt endnu.  

 

Emner der kan drøftes: 

Princippet for kritisk kommunikation skal genopfriskes.  

Snak om respekt mv. igen.  

Derudover er der værdiregelsæt og ordensregler, og forældrenes deltagelse i 

skolen.  

Så er der en snak om alkohol osv.  

 

Anne laver et talepapir. 

 

Sag nr. 8  - Skoleplan 2021/2022. Skolebestyrelsen orienteres om 

Skoleplan 2021/2022 og proces med arbejdet med skoleplan – 

orientering. 

 

Skoleplanen er færdig. Der skal arbejdes med den i pædagogisk udvalg og 

skolebestyrelsen hen over året.  

På sigt skal skoleplanen også gælde for BUPL (er aftalt i Frederikssund) og FOA 

(er på vej) 

 

Sag nr. 9 Lukket punkt 

 

Ingen punkter. 

 

Sag nr. 10 Eventuelt 

 

Skolen har et ønske om at folde UUV tiden ind for 4.-9. kl. for at forkorte 

skoledagen. Det godkender skolebestyrelsen.  

 

Kommende 5. kl. i Skibby ønsker at optage en ny 29. elev. Skolebestyrelsen 

godkender ikke at der gives tilladelse til at det normale loft på 28 elever 

overskrides. Der var afstemning om dette punkt og der var ikke et flertal.  

 

Der en fælles mål for alle fag, også hjemkundskab.  

https://emu.dk/grundskole/madkundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-

vejledning 

Hvis det ikke opleves at det bliver fulgt, kan der i første omgang rettes 

henvendelse til læreren. Flere i bestyrelsen er bekymret fordi de ofte oplever at 

det ikke er sund mad der bliver lavet. 

 

https://emu.dk/grundskole/madkundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning
https://emu.dk/grundskole/madkundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning
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Dalby har løbet en masse penge ind til børnelungefonden. 

 

Der er et forslag om at skolebestyrelsen, lægger video eller andre små opslag 

op, om nye principper, referater osv.  

 

Byens hus, der skal være en ny bygning tæt på Fjordlandsskolen. Der er 

sponsoreret 250.000 kr. til at gå videre med projektet.  Anne har møde med 

arkitekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


